
 حکم شرعی و تقسیماتش

 وضعیه و تکلیفیه احکام

 الف( احکام تکلیفی:

شود برای آن قانونی که از جانب خداوند صادر می) التشریع الصادر من اهلل الذی ینظم افعال االنسان مباشرتا 

 شود وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه(.تنظیم و سامان بخشی به زندگی انسان مستقیماً که می

 احکام وضعی:ب( 

التشریع الصادر من اهلل الذی الیکون موجها الفعال االنسان مباشرتاً بل یوجد او ینظم وضعا معینا فی جنب الحکم 

 ............................................................. مانند ملکیت و زوجیت(.) التکلیفی او االحکام التکلیفی

 شود(و وضعی معموالً در کتب اصولی در باب استصحاب یافت می )پاورقی بحث از حکم تکلیفی

ام تکلیفیه جعل مستقل دارند یا جعل مستقل ندارند و از احکام تکلیفیه گرفته * آیا احکام وضعیه مانند احک

 ؟شده اند

 الف( قائلین به جعل مستقل همه احکام وضعیه.

گویند احکام وضعیه مانند شیخ انصاری که ایشان می)پاورقی  ب( منکرین به جعل مستقل همه احکام وضعیه

 تماماً از احکام تکلیفیه گرفته شده است(.

 اند(که شهید صدر هم جزء این گروهج( قائلین به تفصیل)

 احکام وضعیه دو دسته هستند  * قائلین به تفصیل:

رند برای احکام تکلیفیه گیالف( احکام وضعیه که دارای جعل مستقل هستند: یعنی خودشان موضوع قرار می

 .و وجوب تمکین، مانند زوجیت که موضوع شده است برای حکم تکلیفی وجوب انفاق

ب( احکام وضعی انتزاعی که دارای جعل مستقل نیستند: یعنی خودشان جعل مستقل ندارند بلکه از حکم 

گرفته است نه سوره )یعنی آن یعنی کل صالة تعلق  اند مثل جزئیت سوره که امر به مرکبتکلیفی گرفته شده

 برای سوره به تنهایی حکمی جعل نشده است(



 توضیح احکام وضعی انتزاعی:

 شوند.بندی امور و وجودات به سه دسته تقسیم میپاورقی در یک تقسیم

:........................................( امور حقیقیه: مثل جواهر و اعراض مانند1

 اند و در خارج چیزی ندارند مانند:...............................بحته و محضه: که وابسته به اعتبار معتبر( امور اعتباریه یا 2

 .....( امور انتزاعیه: الف( امور دارای منشاء انتزاع حقیقی، واقعی، و تکوینی مثال....................................................3

 (  امور دارای منشاء انتزاع اعتباری مثال ............................................................ب                    

در هر دو مورد اصل انتزاع واقعی و حقیقی است هرچند منشاء انتزاعش اعتباری باشد مانند انتزاع جزئیت از 

 یت از صالة حقیقی است(.که خود صالة اعتباری است ولی انتزاع جزئ) مرکبی به نام صالة

منشاء انتزاعشان هم یک امر اعتباری است ولی اصل ، پس جزییت و شرطیت و مانعیت از امور انتزاعی هستند

این انتزاع یک امر واقعی است یعنی حقیقتا و واقعا انتزاع شده است از یک امر اعتباری پس باید صالتی باشد تا 

اید حکم تکلیفی باشد تا ما حکم وضعی جزئیت و شرطیت و مانعیت را از جزئیتی از آن انتزاع شود یعنی حتما ب

 آن انتزاع کنیم

 ( رتبتا متاخر از احکام تکلیفیه هستندوضعی انتزاعیپس این گروه دوم از احکام وضعیه )

بر خالف قسم دیگر  ....که دارای جعل مستقل هستند مثل ملکیت و زوجیت و..... :اما قسم اول از احکام وضعیه

شوند برای احکام تکلیفی که بر آنها بار شود و تبیعتا میرتبتا تقدم بر احکام تکلیفی دارند زیرا خود اینها موضوع 

 هرموضوعی بر حکم خودش تقدم دارد

کنید، ر میگویید و حکم تکلیفی وجوب نفقه و تمکین را بر آن بامیوقتی حکم وضعی مثل زوجیت را  :شبهه

پس حکم وضعی ، ( چیزی نداردحکم تکلیفی) ( جدای از احکام وجوب نفقه و تمکینزوجیت )حکم وضعیاین 

 زوجیت  و عنوان زوجیت لغو است زیرا این زوجیت چیزی جز همان حکم تکلیفی وجوب نفقه و تمکین نیست

 :جواب

ز اسالم هم بوده و عقال زوجیت )احکام وضعی ( از عناوین و احکام تاسیسی اسالم نیست بلکه قبل ا :مقدمه

 کردندمیند و استفاده اهبماهم عقال چنین عناوینی را داشت

 اما اینکه چرا عقال چنین کاری را کردند؟



زیرا هر قانون گذاری برای اینکه بخواهد قوانینی وضع کند الزم است یک شکلی به آن بدهد و عنوانی برای آن 

 بگذارد و بعد احکام آن را بیان کند

 ل احکام وضعیه لغو نیست بلکه کار صحیح و عقالئی استپس جع
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